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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYMĖS
FONDAS

Pradėjęs veikti Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas, įsteig
tas Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
jungos, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės ir Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio, yra lyg tradicija tau- 
tininkiškai nusistačiusios lietu
vių visuomenės. Tarp organiza
cijų, įsteigusių L. N. Fondą, dar 
nėra Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos vardo, bet reikia 
tikėti, ir šis bus dadėtas po 
ALTS seimo, kuris įvyks Bosto
ne gegužės pabaigoje. Kadangi 
ALTS susideda iš senųjų ameri
kiečių lietuvių ir iš naujųjų, 
daugiausia galbūt iš minėtų or
ganizacijų narių ir veikėjų, jų 
visų darbas ir reikalas yra bend
ras.

Sakau ”lyg tradicija” todėl, 
kad prieš pirmą pasaulinį karą 
Amerikos tautinė visuomenė, po 
triukšmingo su socialistais su
važiavimo spalio pradžioje, 1914 
m., neradus susitarimo kelių su 
socialistais Lietuvos nepriklau
somybės reikalu dirbti, įsteigė 
savo du fondus: Karo Nukentė- 
jusiems Gelbėjimo Fondą ir Lie
tuvos Autonomijos Fondą. # (Ka
talikų visuomenės vadai į šį su
važiavimą neįsijungė, nors iš
syk buvo iniciatoriais. Jie Chi- 
cagoje turėjo savo suvažiavimą 
ir įsteigė Tautos Fondą).

Tautininkų Autonomijos Fon
das neilgai taip vadinosi. 1917 
m. sausio mėnesį buvo pavadin
tas Lietuvos Neprigulmybės 
Fondu. (Tfcida dar žodis "nepri
klausomybė” nebuvo žinomas).

Socialistams įsteigus savo šel
pimo Fondą (jie tikėjo tik į ka
ro nukentėjusių parėmimą, Lie
tuvos laisvinimas jiems buvo 
svetimas darbas) prasidėjo fon
dų lenktynės.

Katalikai, didžiausia visuome
nės dalis, iki savo veiklos galo 
surinko apie $590.000. Neprigul
mybės Fondas surinko $85,000 
— ir taip šiedu fondai, tų pa
skirų Lietuvos nepriklausomybe 
besirūpinančių grupių, dirbo sa
vo nuožiūra, paskirai. Lietuvai 
pagaliau tapus nepriklausoma 
valstybe, abi šios grupės įsteigė 
bendrą Tarybą Washingtone, sa
vo fondais finansuodamos.

nesį. ALTo pirmininkas šimutis 
pareiškė: "Kas daryti kad pre
zidentas Smetona į Ameriką ne
atvažiuotų". .. Matomai, šimu
čio, Grigaičio ir Valdytos — tų 
trijų opozicijos galvų, jau buvo 
sutarta tą klausimą ALT valdy
boje iškelti ir imtis akcijos prieš 
p. A. Smetonos į Ameriką vyki
mą visų amerikiečių vardu. Ši
mutis sakė, kad Smetona Ameri
koje nepageidaujamas. Valdyba 
privalėtų imtis kokios akcijos, 
taip buvo tame posėdyje jaučia
ma, viešai pareikšti savo nuo
sprendį, kad Lietuvos Rsepubli- 
kos prezidentas į Ameriką, kur 
gyvena trečdalis lietuvių tautos, 
pačioje didžiausioje tautos ne
laimėje, nevažiuotų. Europoje 
esantiems Lietuvos diplomatams 
buvo tikrinama: "Smetona Ame
rikoje turi prastą vardą”.

LVS ir Fondų pradžia
Nors šimutis, Grigaitis ir Vai- 

dyla priesaikavo, kad jie kaip 
ALT valdyba prieš Lietuvos pre
zidentą Antaną Smetoną neko
voja, tačiau įtūžusiai kovojo 
kaip savo partijų vadai, kaip sa
vo redaguojamų laikraščių re
daktoriai.

Tautininkų grupei,. įeinančiai 
į ALTą, pasilikti jų tarpe — 
kas reikštų užgyrimą bei suti
kimą su jų darbais, kurie tau
tininkams buvo įžeidimu — to
liau nebuvo galima. Po preziden
to A. Smetonos į Ameriką atvy
kimo, kai tų trijų sravių spau
doje Lietuvos prezidento neigi
mas nesiliovė, tautininkai nu
sprendė savo atstovybę iš ALTo 
ištraukti. (Man buvo ta nema
loni pareiga ALTo valdyboje da
lyvauti ir viską girdėti).

ALTas vis buvo be cento ka
soje. Ar sroviniai fondai gavo 
kokį dolerį į savo iždus Lietu
vos laisvinimo akcijai, praėjus 
metams nuo Sovietų pavergimo 
Lietuvos, nebuvo žinoma.

Tautininkai 1941 metų birže
lio 8, Tabor Farmoje suvažiavę, 
įsteigė Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą ir savo fondą. Fondas smar
kiai pradėjo augti kai ALTS 
valdyba nutarė leisti Amerikos 
ministerio Lietuvai Dr. Owen

ALT ir Fondai
Kai 1940 metų rugp. 9-10, ant

ro pasaulinio karo išdavoje, 
Pittsburghe įsteigta Amerikos 
Lietuvių Taryba, ji bendro fon
do steigti visai neturėjo galvo
je. Katalikų Federacijos pirmi
ninkas L. šimutis pareiškė, lai 
kiekviena srovė steigiasi savo 
fondus, iš tų fondų galės teikti 
ALTui reikalingą paramą, ši
mutis, žinoma, turėjo mintyje 
ką kitą. Jam prisiminė pirmo 
pasaulinio karo metu jų milži
niškas Tautos Fondas su virš 
pusės miliono dolerių. Jis gal
vojo: mes, katalikai, vėl sukel- 
sim milžiniškas sumas, mes bū
sim vėl galingi, kaip anuomet. 
ALTo steigiamajam suvažiavi
mui buvo prisiųsta ir pirmutinė 
auka, kokios tai organizacijos, 
bet ji nutarta pervesti šelpimo 
tikslams. ALT savo ižde nepri
valo turėti nei cento, nors iždi
ninką, formalumo delei, išrinko.

Tame suvažiavime socialistai 
į ALTą dar nebuvo įsijungę. Jie 
atėjo tik 
metais.

Tačiau, 
rė ALTą
visuomenei dar nebuvo žinoma, 
pasiliks amžina, nepakeičiama), 
aukų sroviniams fondams ne
siuntė.

ALTo valdyba tik retkarčiais 
posėdžiavo, numatydama kokį 
nors reikalą. Vienas reikalas bu
vo spalio mėn. 1940 m., gavus 
audienciją pas prezidentą Roose- 
veltą, Washingtone.

Antras reikalas pasitaikė, ir 
ALT valdyba suvažiavo Chica- 
gpje 1940 metų lapkričio mė-

spalio 15 d. tais pat

nors visuomenė užgy- 
(kurio valdyba, deja,
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VILTYS 
NUSIVYLUSIEMS

šių metų "Santarvės” 2 nr. S. 
Kuzminskas rašo:

"Tie vis kurstomi "pilietiniai 
karai" nevisiems užsienio lietu
viams Buvo prie širdies. Jų iš
davoje vieni nusigrįžo visai nuo 
kovos darbo, kiti liko pasyviais 
stebėtojais, tretiesiems kilo 
klausimas, ar nereiktų palikti 
nuošalyje tuos, kurie savo poli
tiškų partinių tikslų nori būti
nai siekti per nesantaikos sėji
mą, per egoistines, su jokia ko
vine dora nesuderinamas ambi
cijas, ir jungtis bei konsoliduo
tis tiems, kurie tokių ambicijų 
neturi ir nuoširdžiai nusistatę

Taip prasidėjo, naujas VIENO 
kelio jieškojimo laikotarpis. Esa
mąja būkle susirūpinusių orga
nizacijų, jų tarpe ir LRS-ės, at
stovai ėmėsi naujos iniciatyvos. 
Gerai suprasdamos paties reika
lo svarbą ir jų keliamą atsako
mybę už lietuvio vedamos kovos 
sėkmingumą, keturios politinės 
ir rezistencinės organizacijos — 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
ga, Lietuvių Rezistencinė San
tarvė ir Lietuvių Tautinis Są
jūdis 1954 m. gruodžio. 20 d. New 
Yorke pasirašė susitarimą ben
dradarbiauti.

Norem’o knygą "Timeless Li- 
thuania”.

paskatino ir ALTą savo 
įsteigti. Ir 
du fondai.

taip pradėjo 
Sandariečiai 
savo fondus 
bet socialis-

Tas 
fondą 
veikti 
bei katalikai būtų
kaip nors įjudinę, 
tams, likusiems be pasekėjų, di
džiausia laimė atėjo kai jie ra
do galimybę, įsikibę į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, save iš susmu
kimo prikelti.

Sena, žalinga kova tęsiama
Mums žinoma, kad ALTas vė

liau labai artimai susigiminia
vęs su VLIKu, kuris kontroliuo
jamas tų, kurie temato reikalą 
tęsti jau senai neaktualią kovą 
su tautininkais. Ir Lietuvos by
lai ginti skirtą fondą nukreipė 
nuo jo tikrojo tikslo.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Fondas turi geras galimybes 
augti ir dirbti tą darbą, kuris 
užbrėžtas fondo įsteigimo pra
nešimuose.

Visi anos pusės pasireiškimai 
prieš tą fondą ir jo organizato
rius parodo tik jų tuos pačius 
palinkimus kovoti, dėl ko nėra 
jokios prasmės jėgas skaldyti. 
Jiems buvo, nepageidaujamas 
Amerikoje Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, jiems nepageidau
jama jokia tautininkų veikla da
bar. Jie tiki, turį teisę į visuo
menės monopolizavimą savo tiks
lams, ir to siekia dengdamiesi 
visos tautos reikalų vadovavimo 
skraiste.

Šios organizacijos sutarė: 
"Organizuotai derinti savo 

politinius veiksmus ir viešus 
pareiškimus taip, kad tai pa
dėtų sustiprinti pagalbą tau
tos atsparumui bei pasiprieši
nimui prieš nelaisvę, politinių 
kultūros ugdymą ir kovą su 
žalingais reiškiniais užsienio 
lietuvių veikloje ir Lietuvos 
valstybės teisino tęstinumo 
dėsniu paremtą bendradarbia
vimą su užsieniuose veikian
čiomis Lietuvos valstybės in
stitucijomis”.
Tuo būdu, bendradarbiavimą 

sutarusios organizacijos visų 
pirma pasisakė už vieningai teik
tiną — pagalbą Tautai jos ne
laisvėje, antra — prieš betku- 
riuos žalingus reiškinius užsienio 
lietuvių tarpe, silpninančius tą 
pagalbą, ir trečia — už valsty
binės minties svarbą kovoje dėl 
tautos laisvės ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo.

Kitais žodžiais ir trumpai ta
riant — bendradarbiauti susita
rusios organizacijos išryškino 
Didžiąją lietuvio Pareigą savo

tėvynei ir sutarė bendrai ją vyk
dyti.

Sutardamos, jos visų pirma 
žiūrėjo svarbiausiųjų šiandien 
Lietuvos laisvės kovos reikalų 
ir juos pastatė augščiau už betką 
kitą. Susitarusios grupės nekė
lė savo idėjinių, ideologinių, pa
saulėžiūrinių skirtumų, nevieno
dų savo pažiūrų į praeities, da
barties, o gal ir ateities verti
nimą. Tai liko kiekvienos orga
nizacijos vidinis uždavinys ir 
rūpestis.

Keturių organizacijų susitari
mas bendradarbiauti yra pirmas 
žingsnis į suskaldytos ir dezo- 
rientuotis užsienio lietuvių vi
suomenės konsolidaciją, į kovos 
suaktyvinimą, į jos įstatymą į 
tikroviškas pozityvias vėžes. Su
sitarimo svarbiausias uždavinys 
— realiai ir veiksmingai dirbti 
gyvybinį, bet jau seniai apleistą 
ir iš tikrųjų tik paskirų žmonių 
ir organizacijų, o ne visos po
litinės mūsų išeivijos, vydkytą 
darbą Lietuvos laisvės bare.

Minėtosios keturios organiza
cijos savo susitarimo neapribo
jo tik sau. Jos susitarė veikti ne 
prieš ką, bet už realų, pozityvų 
ir konstruktyvų darbą. Juo šis 
susitarimas plačiau galės būti iš
plėstas, kitoms politinėms ir vi
suomeninėms organizacijoms į jį 
jungiantis, juo darbas galės bū
ti našesnis. Kelias į bendrą su
sitarimą lieka atviras visoms po
litinėms, visuomeninėms ar re
zistencinėms grupėms, kurios tik 
norės dėtis į vieningą darbą.

* * *

Mes, santarvininkai, labai ap
gailestaujame, kad politinės vi
sų mūsų jėgų konsolidacijos pro
blemą tuo susitarimu kolkas pa
vyko išspręsti tik iš dalies. Mes 
apgailestaujame, kad nevisi su
pranta tos problemos svarbą bei 
jos išsprendimo būtinumą, kad 
mūsuose yra dar tokių politinių 
grupių, kurios atkakliai vado* 
vaujasi ne bendro lietuviško rei
kalo idėja, bet savo partiniu ego
izmu.

Ta pačia proga mes, santar
vininkai, norėtumė įspėti mūsų 
visuomenę prieš galimus klaidi
nimus. Mes jau žinome, kad ne
vienas bandys įrodinėti, jog mi
nėtas susitarimas "skaldo” vie
nybę,
kuria blokus ir pan.

Tai senos, žinomos priemonės. 
LRS-ė yra pripratusi prie viso
kių "pasmerkimų”, kurie ligi šiol 
yra parodę tik pačių smerkian
čiųjų politinį nesubrendimą, jų 
partinį ar asmeninį egoizmą. Tie 
smerkusieji, o gal ir dabar dar 
kitus tebesmerkiantieji už "lie
tuviško darbo ardymą”, patys

"ardo” lietuvišką darbą,
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LIETUVIŲ SALĖJE

STATO

"MOKYKLOS DRAUGAI“

Režisūra ir dekoracijos akt. P. MAŽELIO

Po vaidinimo, prie užkandžių, gėrimų ir geros

muzikos šokiai.

Biletus galima įsigyti:

Dirvoje, Spaudos Kioske ir pas platintojus.
Telef. EX 1-3528 (nuo 5-7 v.)

Visus kviečiame pamatyti šių linksmų komediją.

Teatro Administracija

GERIAUSI IDAINAVIMAI

Stvers always welcome

Cleveland
Crust Compang

1.
2.
3.

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES:

Žvakė ir plaštakė; Valsas
Vežė mane iš namų; Klumpės
O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

i..€S3SS8«
KIEKVIENA PO $1.50

VINCĖS JONUŠKAITĖS
į D A I N A V IM Ų ALBUMAS

15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj 
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit; 
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj 
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma

no gimtinė.
KAINA $8.00

CHICAGOS VYRŲ CHORO
I D AIN A V I M Ų ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
{DAINAVIMŲ ALBUMAS

15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįs- 

lyta.
• KAINA $10.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES
DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIO

yra daugiausia prisidėję prie 
mūsų išeiviškos visuomenės su
skaldymo. ir didžios žalos Lietu
vos reikalui.

Antrą vertus, realybę reikia 
matyti tokią, kokia ji yra. Dėl 
klausimo apie visuomenę, tai ji 
jau seniai susiskaldžiusi ir nu
sivylusi. Ne mes ją suskaldėm. 
Priešingai — mes ją norėjome 
apsaugoti nuo tolimesnio skaldy
mo ir nusivylimo. Mes siekiame 
suskaldytus jungti, nusivylu- 
siems grąžinti viltį. Bet žinome, 
kad, deja, tai yra sunkus ir ilgo, 
laiko reikalingas darbas. Tačiau 
lašas po lašo ...

Dėl klausimo apie lietuviško 
darbo ardymą, tai jis, deja, taip
gi jau seniai apardytas. Jam tai
syti tėra vienas būdas — kelti 
mumyse naujas idėjas, imtis 
naujo ryžto, šis mūsų atnaujin
tas ryžtas nėra ardymas, bet 
pradžia atstatymo ant griuvėsių 
to, kas kitų griuvėsiais pavers
ta. Mes esame įsitikinę, kad su 
laiku būsime nevieno teisingai

suprasti, ir nevienas prie mūsų 
bendro darbo prisidės.

Atsinaujinimo mintis visų su
sitarusiųjų paskelbta trumpai ir 
aiškiai: GRĮŽKIME LIETUVOS 
BYLOS GINTI.

Mūsų susitarimo, bendradar
biauti sėkmingumas priklausys 
nuo mūsų pačių, nuo mūsų su
gebėjimo Lietuvos reikalus sta
tyti augščiau kitų reikalų, nuo 
mūsų pasiryžimo dirbti realius 
ir pozityvius darbus. Jis taip pat 
priklausys nuo lietuvių visuo
menės, nuo to, kiek nusivylusių 
ir palūžusių lietuvių iš naujo įsi
sąmonins savo lietuviškąją pa
reigą ir grįš į vieningą kelią, į 
rimtą bendrą darbą.”

STUDENTAI

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

Dievas taip mylėjo, pasaulį, jog' 
atidavė savo viengimį sūnų, kadi 
kiekvienas, kuris į jį tiki, kad 
nepražūtų, bet turėtų amžiną 
gyvenimą.

Dievas tada nesiuntė savo Sū
naus į pasaulį pasaulio teisti, 
bet kad pasaulis per Jį būtų iš
gelbėtas. (BibL, Jono 3 persk. 
16-17 E).

Visi, kurie patinka Viešpačiui, 
yra pilnai Jam atsidavę, jie 
linksmai skelbia apie Jo Vardą 
ir Jo didžiuosius darbus. Dievas 
už paklydimus — savo laiku baus 
visą žmoniją. Ir jis tą darys, 
kad sugražintų žmones į santai
ką. Ir tie, kurie Juo tiki, iš šir
dies džiaugsis ir visiems skelbs 
Jo darbus ir Jo vardą. Jahova 
yra vienatinis tikras Dievas ir 
Jėzus Kristus. Tokie pelnys am
žiną gyvenimą. Gi tie, kurie 
stengiasi žmones atitraukti nuo 
Dievo, kad Jo ir Jo tiesos žodžio 
nepažintų — susilauks didžiau
sios bausmės. Tuo laiku ateis di
delis suspaudimas, kokio, dar nie
kad nėra buvę. Ir tada šėtono 
organizacija išnyks iš žemės.

Palaimintieji, kurie išpažįsta 
Dievo karalystę, jie išrinkti 
skelbti Jėzaus Kristaus antrą 
atėjimą į žemę. Ir Jis amžiams 
juos paims į savo globą.

William Shimkus, 
1110 E. 76 St., 

Cleveland 3, Ohio 
(Skelb.)

U. of I., Navy Pier’e lietuviai 
studentai sėkmingai tęsia Litu- 
anicos klubo veiklą. Klubas įsi
kūrė 1950 m. pirmininkaujant 
kol. A. Kėželiui, o dabar išaugo 
iki 80 narių. Kas keletą savaičių 
vyksta susirinkimai į kuriuos 
kviečiami prelegentai iš univer
siteto profesūros ir žymesnių lie
tuvių veikėjų tarpo. Taip pat 
būna diskusijos tarp studentų 
įvairiais studentijai rūpimais 
klausimais.

Pašaukit mus ar atneškit savo drabužius
valymui ar skalbimui.

Jūsų

EZELLA
7005 Superior Avenue

(Prie pat Ezella Teatro)

HE 1-4646

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus. plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St. 

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

, Lituanikos klubas laiko savo 
uždavinių ne tik apjungti visus 
lietuvius studentus, bet ir supa
žindinti kitataučius studentus 
su Lietuva ir Lietuvos reikalais. 
Šiuo tikslu klubas rūpinasi pa
dovanoti universiteto bibliotekai 
apie Lietuvą knygų, anglų ir ki
tomis svetimomis kalbomis.

Lituanikos klubas neužmiršta 
ir pasilinksniinimų srities. Juk 
studentai yra jauni ir mėgsta 
lietuviškoje nuotaikoje pasilink
sminti. Lituanikos klubas suren
gia Initium ir Finis Semestri va
karėlius, kurie ligi šiol praeida
vo puikioje nuotaikoje.

Šį semestrą Lituanikos klu
bas išsirinko naują valdybą, ku
rią sudaro: T. Remeikis — pirm., 
V. Vanagūnas — vicepirm., A. 
Šakinskaitė — sekr., R. Kliorytė 
— ižd., E. Babušis. — narys.

A. I. R.

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugiją?



grįžo iš atostogų ir interesantus 
priima kasdien nuo 10 iki 1 vai.

Sportininkai žada užplūsti 
Clevelandą

Adv. Julius Smetona
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ALT valdyba
Lietuvių Tarybos'

Obelenytė Laima
Šį sekmadienį, balandžio 17 d.

Nauja
Amerikos 

Clevelando skyriaus organizaci-' 11-12 vai. skambins pianinu per 
jų susirinkime, balandžio. 3 d.,1 
išrinkta nauja valdyba.

Į valdybą įeina: Sadauskas J„ 
Staniškis J., Graužinis B,. Gai
žutis K., Balčiūnas P., Daugėla 
J., Augustinavičienė A., Kasa- 
kaitis V. ir Gargasas A.

televiziją, 8 kanalas. Anksčiau 
yra pasirodžiusi vaikų progra
moj.

Lituanistinės mokyklos vakaras
Vyskupo M. Valančiaus vardo 

lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas ruošia įdomų vakarą šiai 
mokyklai paremti. Įvairi vakaro 
programa, bufetas, loterija ir 

-------- j Buniai zaua gerai nuleiAti visuS 
buvo įregistruota 411 rinkikų,'svečius
S !2±L‘ BUet, K. galima įsigyti ir

prie įėjimo. Vakaras ruošiamas 
Šv. Jurgio parapijos salėje, ba
landžio 16 (šeštadienį) 6 vai. va
karo. Visi ^levelandiečiai galės 
linksmai ir jaukiai praleisti va
karą.

I
I Dr. D. Degėsio paskaita

Bendruomenės 
dyba Clevelando 
čia atsilankyti į 
dentų Sąjungos

Bendruomenės Tarybos rinkikai 
Balandžio 9 d. duomenimis,'

Clevelando apylinkės sąrašuose jokiai žada gerai nuteikti visus

vauti pirmosios JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos rinki
muose. Deja, sąrašuose vis dar 
nematome daugybės lietuvių, ku-( 
rie ten turėtų būti. Jei jau ne 
iš malonumo, tai dėl tautinės 
pareigos. Registruotis ir toliau 
prašomi "Dirvoje”, Spaudos 
Kioske, pas valdybos reikalų ve
dėją K. Žuką ir narius.

Atsilankykime į Jablonskio 
ir Būgos minėjimą

savaitgalį, balandžio 
į Clevelandą suvažiuos 
sportuojančio jaunimo

Kitą 
23-24 d. 
apie 50 
dalyvauti apygardinėse jaunių
ir jaunučių krepšinio pirmeny
bėse. Pirmenybės prasidės šešta
dienį, bal. 23 d., 2:00 vai. po. pie
tų St. Clair Recreation Center 
salėje, 6250 St. Clair Avė. Dar 
nepaaiškėjo, kurioje salėje vyks 
šių varžybų tąsa, sekmadienį, 
bal. 24 d. Apie tai bus pranešta 
sekančią savaitę.

Šias pirmenybes rengia spor
to apygardos komitetas ir globo
ja JAV-bių Liet. B-nės Ųlevelan- 
do Apylinkė. Plačiau rasite spor
to skyriuje.

kus, o kitai daliai nesumokant 
pilno įnašo, nepavyko surinkti 
reikalingos mokinei išlaikyti su
mos, tat kviečiu kilnios širdies 
lietuvius ateiti į talką, šiam bū
relyje teliko 17 narių. Reikia 
dar bent 3 naujų narių. Prašom 
kreiptis šiuo adresu: Pr. Kara
lius, 1438 Ansel Rd., Cleveland 
6, Ohio. (Tel. RA 1-4294).

Paredmamas gimnazijos namų 
išpirkimo vajų, būrelis suauko
jo $19.00. Tie pinigai išsiųsti 
gimnazijai kartu su kitais tam 
pačiam tikslui Clevelando lietu
vių suaukotais pinigais per Var
go Mokykloms Remti Komisiją.

(■ 
I

Gydytojo šeima prie Cantono, 
50 mylių nuo Clevelando, jieško 
vyresnio amžiaus lietuvės šeimi
ninkės. Kambarys, maistas, ir 
atlyginimas pagal susitarimą.

Rašyti: Dr. A. čečys, 315 S. 
Chapel St., Louisville, Ohio.

Jieško šeimininkės

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

RADIO — TV TAISYMAS
A M U R C O.

Kai tseigat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Vasario 16 Gimnazijai Remti
5 būrelio metinė apyskaita
Vasario 16 gimnazijos moki

niams išlaikyti per 1954 metus 
aukojo. Po $12.00:

Juoz. Augustanavičius, Zen. 
Gobis, Pr. Karalius, Ve. Kasa- 
kaitis, P. Kirlys, A. Ramanaus
kas, St. Lazdinis, Ant. Mikoliū-

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

apylinkės val-
lietuvius kvie-
Lietuvių Stu- nas, Klem. Karosas, Dr. M. Vai- 
skyriaus ren- tėnas, Pr. ir T. židoniai, Ant.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

Jablonskio ir Būgos nuopelnai giamą dr' d. Degėsio paskaitą Trimakienė. Po $6.00 _ Ger. 
Juškėnas, Vold. Šenbergas, Kaz. 

, Sof. Januškevičiūtė. 
$9.00 — Ver. Nagevičienė. Po 
$5.00 — Graž. Natkevičienė ir 
Alg. Nasvytis. $2.00 — Vyt. 
Senkus. $1.00 — Kaz. Gaižutis. 

| Iš viso gauta $190.00. Išsiųsta 
gimnazijai — $190.00.

Šis būrelis išlaiko 6 kl. mokinę

bendrinės mūsų kalbos kultūrai' "Modernioji medicina ir techniš- 
yra milžiniški. Daugiausia jų dė- kojį širdis”, kuri įvyks balandžio Karalis, 
Vo ia g4 d tu0J- pQ pamaldų lietuvių ™

I salėje. Paskaita bus pailiustruo
ta dviem filmomis.

ka iš prastos kaimiečių susižino
jimo priemonės, kuria buvo lai
koma lietuvių kalba, ji tapo to
bulu minties reiškimo. įrankiu, 
tinkamu vartoti visose srityse. 
Jų minėjimą balandžio 17 d. tuoj 
po pamaldų lietuvių salėj ren
gia bendruomenės apylinkės val
dyba, talkinama Liet. Kalbos

L. Briedis^
kelius metus gyvenęs Clevelan-
de ir pasireiškęs kaip fotografas Dan„tF Kuraity  tį“ “pavyzdingą

Draugijos narių, mokytojų Ii- Calif. 
tuanistų, studentų ir jaunimo.
Bus prof. Pr. Skardžiaus prane-' 
Šimas, Vyt. Jablonskis ir J. Jakš
tas pateiks atsiminimų ir 1.1. Vi
si maloniai kviečiami atsilanky
ti. Įėjimas nemokamas.

mėgėjas, išsikėlė į Los Angeles, mokinę
i Kadangi daliai būrelio narių 
dėl įvairių priežasčių pasitrau- 

| ,------------------------------------ .Jonas Švarcas
su šeima persikėlė į nuosavus 
namus: 11707 Ablewithe Avė., 
Cleveland 8.

JUMS GERI NAMAI
ir su mažais įmokėjimais.

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

JUOZAS KAMAITIS 
atidarė NAUJŲ BATŲ 

PARDUOTUVĘ 
ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str.

(kampas Wade Park ir 65 St.)
Telef. HE 2-2615 

Atdara nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro.

Naujų batų ir pataisymo kai
nos daug žemesnės negu kitur. 
Neatideliokit, ateikit j mano 
krautuvę ir jsitikinkit. Jūs bū
sit patenkinti. (52)

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Lietuvaitės
ALVINOS PAULIENĖS

J. C 1 J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF Įtaisymu

T H E HENRY ’fUR'NUVCE CO . MEDINI, O

ii
i(į j

I. J. S AM A S, JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LEIMON’’* CAFE

Iškyla pavasarėjančion gani ton
Balandžio 3 d. Clevelando vy

resniosios skautės ir skautai vy
čiai turėjo puikią iškylą Breck- 
sville rezervate. Atliktas 3 va
landų žygis bundančioje pavasa
rio gamtoje. Vėliau bendra va
karienė ir pabaigai laužas. Pro
gramoje pasirodė vyr. skautės ir 
skautai vyčiai, o taip gražiai 
skambėjo visų bendros dainos. 
Šioje smagioje iškyloje dalyva
vo 30 vyr. skaučių ir sk. vyčių.

21 sportininkas į Chicagą
Šį savaitgalį į Chicagą išvyks

ta 21 Clevelando LSK žaibo spor
tininkas (13 vyrų ir 8 mergai
tės) dalyvaut ten įvykstančiose 
apygardinėse vyrų ir moterų 
krepšinio, tinklinio ir stalo teni
so pirmenybėse. Plačiau skaity
kite sporto skyriuje.

CLEVELANDE NAUJAI 
ATIDARYTA LIETUVIŠKA 

KEPYKLA

E. 120, netoli St. Clair, labai 
geras 2 šeimų, side by side, po 
6 kamb. Gaso radijatorių šildy
mas. Garažai.

•
Vienos šeimos 6 kamb., moder

ni vonia. Garažai. Gaso šildymas. 
Didelis sklypas.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 L1 1-9216

11809 St. Clair

i

6210 Dibble Avt., 
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

PIX BEVERAGE

SUPERIOR 
EEAUTYSHOP

7013 Superior, tel. UT 1-1932
Puikūs veido masažai, antakių 
lažymas, plaukų dažymas, pus

metiniai.
Darbas garantuotas.

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs, valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

Skautų tuntas ruošiasi 
stovyklai

Clevelando Skautų Tuntas jau 
iš anksto ruošiasi vasaros sto
vyklai, kuri bus po mokslo metų 
pabaigos. Stovyklai vieta yra 
surasta ir su jos savininku susi
tarta dėl stovyklavimo jo žemė
je.

Birutė ir Eduardas Malcanai
balandžio mėn. 12 d. atšventė 25 

sukak- 
įvyko

metų vedybini gyvenimo 
tį. Iškilmingos pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Kepama tikra lietuviška juo
da ir balta ruginė duona, pyra
gai, o trečiadieniais ir šešta
dieniais pyragai su razinkomis. 
Kepyklos savininkas yra paty
ręs kepėjas ir duonos kepimu vi
są laiką vertėsi Lietuvoje.

Vestuvėms, vardinėms ir ki
tokioms iškilmėms priimami tor
tų užsakymai ir susitarus pri
statomi į namus.

LITHUANIAN BAKERY
Sav. A. Kazilionis

8120 Sowinski EN 1-5959
(16)

r

Chimes Realty 
1188 E. 79 St;

G E R I N
kamb. vienos

AMAI
68šeimos, E. 

Kaina $8,900.
6

St. Geram stovy.
¥

Dviejų šeimų, po 6 kamb., Kos- 
ciuszko ir Ansel rajone, plytų

Atstovas:
V I C T O R BANIONIS

, ofise UT 1-0323
namuose SW 1-9568

Vaidilos Teatras
balandžio mėn. 30 d. 7 vai. Lie
tuvių salėje stato Mokyklos 
Draugus. Plačiau skaityk 6 psl. 
spausdinamam skelbime.

NAMAS BE GRAŽIAI 
SUTVARKYTO 

KIEMO TAI BUTAS 
BE BALDŲ

Todėl kam rūpi gražus kiemo 
sutvarkymas, kreipkitės į Gar- 
den’s Friend Co.

šį pavasarį minėta Co. parduo
da augštos kokybės įvairius de
koratyvinius augalus, patenti
nes ir paprastas rožes, gyvatvo
res, pievos sėklas, įvairias mine
ralines trąšas ir žemes (top soil).

Garden’s Friend Co. savinin
kas diplm. miškin. Zg. Dautar
tas duoda pirkėjams įvairius pa
tarimus apie augalų priežiūrą ir 
sodinimą.

Garden’s Friend Co. adresas: 
1567 E. 70 St., Celveland 3, Ohio. 
Telef.: HE 1-5535. (17)

Išnuomojamas butas
Už nedidelę kainą išnuomo

jamas prie gydytojo ofiso esan
tis butas. Kreiptis:

Dr. J. Vitkus 
Telef.: HE 1-0188 

antradieniais nuo 2-4 vai.
ir penktadieniais 7-9 vai. vak.

NAMAS

P- P-

Patrauklus, tvirtas 2 šeimų 
namas parduodamas savininko. 
East 120 į šiaurę nuo St. Clair. 
Po 5 kambarius, gaso šildymas.

PO 1-2604
Jei neatsiliepia

FA 1-5748

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551

Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

rūšių alaus — visoki gai’. i 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliamt 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniab 

iki 1 vai.

45

6903 Superior Avė. EX 1-3311
k___________________________

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

>

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti j Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

i

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandelių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

B A L T I C Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

WOLF’S FABRIC CENTER
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Pirmai komunijai, vestuvėms ir iškilmėms didelis pa
sirinkimas įvairių medžiagų — nilono, satino ir dešim
timis kitų.

Jūsų namams įvairios užuolaidų medžiagos. Kaina nuo 
47 c. jardui.

MES DUODAME EAGLE STAMI’S.

i

FRIENDLY FLOVVER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunamos velykinės atvirutės.

ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

i

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

Visų rūšių apdraudos reikalais kreipkitės į mane 
AUTOMAŠINŲ — UGNIES — NELAIMIŲ — GYVYBĖS

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Bidg.—Cleveland, OhJo

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

SMIGEL INSURANCE AGENCY
Felix F. Smigel EX 1-9239 JAKUBS A SON

FUNERAL KOME
KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 

PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO.
ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 

VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 
NEMOKAMAS APSKAIČIAVIMAS

SW 1-0327 VU 3-5063

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-170
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THE FiELD

Rinkime patriotus ir gabius vyrus
Per eilę metų mes, Amerikos 

lietuviai, sirgome didele silpny
be — tai smulkiu partiniu ir 
grupiniu išsiskaidymu, šito išsi
skaidymo padariniai — parinki
mas žmonių atsakingoms tauti
nėms pareigoms ne pagal jų ga
bumus, išsimokslinimą, ištvermę 
ir patriotizmą, bet pagal srovi
nę priklausomybę. Taip sakant 
ligi šiol jojome daugiausia par
tiniu arkliuku. Rungėmės dėl iš
silaikymo tam tikruose postuo
se, kovojome vieni su kitais dėl 
pirmenybės, o Lietuvos gerovei 
teskyrėme tik likučius — kas 
buvo bepalikę iš jėgų, paskirtų 
tarpusavio kovai.

Visiems ši negerovė sunkino 
širdis. Jieškota išeities jai paša
linti. Rūpintasi ir galvota ką da
ryti, kad lietuviškieji mūsų rei
kalai ko mažiausia kentėtų. Juk 
pažvelgus į mūsų laikraščius, lei
dinius ir net knygas, net grau
du pasidaro: koks partinis laik
raštis apjeodins veikėją, jo žy
gius, įtars jo augščiausius tiks
lus ir apipils srutomis vien dėl 
to, kad jis ne ”jo” srovės žmo-] 
gus! Priešingų pažiūrų lietuviai! 
pas mus yra parodomi lyg kokie i 
"latrai”, nenaudėliai, išdavikai. I

Bet pro šiuos visus rūkus, ne-1 
sąmones ir tuščių žodžių kovą 
kyla naujas siekimas, kuriam 
rūpi mus visus paveikti, sujung
ti ir suteikti pagrindą rimtu
mui, solidarumui, vieningumui ir 
tarpusavio susipratimui. Tai yra 
Lietuvių Bendruomenės idėja. 
Čia nėra vietos partinei kovai, 
čia atsiribojama nuo visokių iz- 
mų, čia visų pirma iškeliama 
lietuvybė, skatinamas patriotiz
mas, pabrėžiamas reikalas ir pa
siryžimas. išlaikyti gyvą tautinę 
sąmonę, pasisakoma prieš tauti
nį išnykimą, išblukimą ir susi- 
likvidavimą. Bendruomenės šū
kis — lietuviai ir Lietuva. Susi
pratę lietuviai ir laisva Lietuva. 
Išlaikymas gimtosios kalbos, 
tradicijų, kultūros ir dvasios, 
nepaisant, kur lietuviai gyventų.

Priklausau prie tų, kurie, gy
vendami išeivijoje, visą amžių 
nenustojo mylėję Lietuvos ir lie
tuvių, kurie nepaliovė rūpinęsi 
jų lietuviška ateitimi. Todėl 
mano širdžiai labai artima ir

P. J. ŽIŪRYS,
CIevelando apylinkės valdybos 

vicepirmininkas

' spiestis po bendruomenės vėlia
va. Tik bendromis jėgomis 
įstengsime kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir tautinės dvasios, štai 
kodėl reikia dalyvauti ir bend
ruomenės rinkimuose. Jie paro
dys mūsų jėgą ir susipratimą.

Rinkimai yra kartu ir mūsų 
j egzaminai. Kaip juos išlaikysi- 
| me: ar dalyvaudami tik dešim
timis, ar šimtais ir tūkstančiais? 
Dešimtys terodys menką mūsų 
tautinį pajėgumą, šimtai ir tūk
stančiai — didelę jėgą, susiklau
symą ir vieningumą.

Norėčiau, kad šiuose rinki
muose pasirodytume esą kultū
ringi, subrendę ir išauklėti lie
tuviai. Todėl registruokimės ir 
dalyvaukime savos bendruome
nės rinkimuose!

i

I pasitikėti komunistų sąžiningti- 
i mu.

Byloj su ypatinga atida per- 
j skaitęs jų parodymus, duotus 
Į bylos tardytojui be mano, daly
vavimo, nustebau jų sąžiningu
mu : abu parodę, kad aš ir komu
nistų bylose būdavęs korektiš
kas, nešališkas ir neteikdavęs 
reikšmės agentūrinėms žinioms. 
Tačiau Zimonas pridėjęs, kad 
nepagailėdavęs ir aštuonerių me
tų, jei byloj atsirasdavę ir kitų 
kaltės įrodymų. Vadinas, ir ožka 
sveika ir vilkas sotus.

Bet čia pat prie bylo.3 prijung
tos keturios Apel. Rūmų komu
nistų bylos, kuriose mano pir
mininkauta, sušvelnino Zimono 

į parodymą, nes iš 4 bylų tik vie- 
i noj skirta aštuoneri metai, ant- 
1 roj jau ketveri, trečioj tik pus- 

ve’ antrų, gi ketvirtoj 16 metų ko- 
Radau 
bylų į

VVashingtone jau žydi vyšnios, bet šaltas oras vyšnių žydėjimo 
šventės dalyvius ir vyšnių princesę Jeannie O'Neil gerokai sušaldė.

bendruomenės idėja. Noriu, kad 
ji prigytų, plistų ir duotų ko 
daugiausia gerų vaisių. Todėl ir 
visus geros valios lietuvius kvie
čiu dalyvauti ateinančiuose lie-j 
tuvių bendruomenės Tarybos 
rinkimuose, kurie visoje Ame
rikoje įvyks gegužės mėn. 1 d. 
Mums reikės išrinkti 27 asme
nis, kurie yra pasireiškę savo 

; veikla, ryžtingumu ir ištikimy
be Lietuvai ir kurie turės noro 
bei energijos vesti mus į vienin
gą, rimtą ir prasmingą darbą 
dėl Lietuvos ir lietuvių tautos 
labo. Iš išstatytų netoli šimto 

įkandidatų mes turime didelį pa
sirinkimą gerų vadų.

Norėčiau taip pat pasisakyti 
ir dėl paties kandidatų pasirin
kimo. čia reikėtų elgtis taip, 

. kad būtų atstovaujamos visos 
pažiūros, visi tikėjimai, visos 
pakraipos, bet tik su viena są- 

J lyga, kad mūsų renkamieji at- 
I stovai pirmiausia būtų taurūs 
i lietuviai, gabūs ir energingi vei- 
' kėjai, kuriems visų daugiausia 
1 rūpi Lietuvos gerovė ir jos gar
bės bei ateities saugojimas. Rin
kime ryškius patriotus ir gabius 
vyrus!

žinoma, gali mane nevienas 
paklausti, ar bendruomenė pa
darys tai, ko neįstengė padaryti 
kitos mūsų organizacijos? Bet 
tai priklausys nuo mūsų pačių. 
Nuo mūsų prisidėjimo ar šali- 
nimosi. Jei šalinsimės — maža 
ar ir nieko nepadarys. Jei ben
druomenę remsime ir joje gyvai 
dalyvausime — ji bus pajėgi 
kurti ir išlaikyti lietuviškas mo
kyklėles, ji bus pajėgi išleisti 
joms lietuviškų vadovėlių, ji bus 
pajėgi rengti lietuviškus vaka
rus, koncertus, prakalbas, suva
žiavimus ir t.t. Pagaliau ji bus 
pajėgi steigti ir išlaikyti Ben
druomenės namus, kur galės lie
tuvių veikla klestėti ir žydėti. 
Ji bus pajėgi teikti reikalingą 
paramą visiems kilniems suma
nymams, pagrįstiems lietuvybės 
išlaikymo dvasia.

štai kodėl mums reikia visiems rinkimų komisijoje; taip įsire-
— gistravę, turės gegužės 1 ateiti 

į balsavimo patalpas ir balsuoti.
Bet galima įsiregistruoti ir 

tiesiog L. B-nės centre (LOKo 
sekretoriate šiuo adresu: Mr. A. 
Saulaitis, P. O. Box 507, Wa- 
terbury 20, Conn.): reikia pa
siųsti taut. sol. įnašus ir trum
pai žinias apie balsuotoją (var
das, pavardė, amžius, adresas). 
Taip įsiregistravę lietuviai ga
lės balsuoti laiškais; jiem į na
mus bus prisiųsti reikalingi po
pieriai ir jie savo balsus galės 
pasiųsti paštu. LOKe įsiregis
truoti reikia galimai greičiau, ne
laukiant paskutiniosios prieš rin
kimus savaitės.

Balsuotoju įsiregistruoti gali munistų, ko pirmame mitinge 
kiekvienas pats, bet gali balsuo- Darbo Rūmuose reikalavo ir bu- 
toją įregistruoti ir kitas, pvz.Jvęs žymus Lietuvos advokatas 
šeipios nariai, klubų valdybos,! Andrius Bulota, aš ėmiau įtari- 
draugijų vadovybės ir p.; tą jie 
gali padaryti ir bendru sąrašu 
su augščiau minėtomis žiniomis 
ir taut. sol. įnašais. Tačiau bal
suoti turės kiekvienas tik už sa
ve.

L. B-nės organai laiko, kad 
Tarybos rinkimai yra visų są
moningų lietuvių reikalas, todėl 
mano, kad kiekvienas lietuvis 
turi tautinę teisę rinkimuose da
lyvauti.

JAV LB LOKo Prezidiumas

KAIP DALYVAUTI 
LB TARYBOS 
RINKIMUOSE
m. gegužės mėn. 1 d. — 

sekmadienį, visoje Amerikoje 
J įvyks JAV Lietuvių Bendruome

nės pirmosios Tarybos rinkimai. 
Bus renkami 27 tos Tarybos na
riai slaptu balsavimu. Kiekvie
nas rinkikas galės balsuoti už 
bet kuriuos 27 asmenis iš jau 
pasiūlytų 95 kandidatų. Išrink
ti bus tie, kurie gaus daugiausia 
balsų.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė kviečia Amerikos lie
tuvius skaitlingai šiuose rinki
muose dalyvauti ir prisidėti iš
rinkti tuos, kurie per sekančius 
trejus metus turės vadovauti 
lietuvybės išlaikymo darbams.

Rinkimuose balsuoti 
kiekvienas Amerikos 
(čia gimęs ar atvykęs, kalbąs 
lietuviškai ar nekalbąs), jei jis:
a) 1955 gegužės 1 d. bus nejau- 
nesnis, kaip 18 metų amžiaus, ir
b) bus bent už (1954 m. antrąjį 
arba 1955 m. pirmąjį) pusmetį 
sumokėjęs tautinio solidarumo 
įnašus (metams 1 dol. asmeniui).

Numatą rinkimuose dalyvauti, 
turi galimai greičiau įsiregis
truoti L. B-nėje. Tą galima pa
daryti bet kurios vietovės apy- 

| linkės valdyboje ar vietinėje

š.

galės 
lietuvis

Londone apie princesę Margaretą nestinga gandų. Margareta .......
dybiniuose metuose ir visi laukia sensacijų. Dabar vėl šnekama, munistas net išteisintas, 
kad Margareta greit susižeduos su William Wallace, Amerikos

rašytojo Herbert Agar posūniu.
pridėtus ir vertimus tų 
rusų kalbą.

Be augščiau suminėtų 
liudytojų, byloj radau parody-

mano

Paskutinis pasimatymas 
tardytojais

DIRVOS 
JUBILĖJINĖ 

TALKA
Iš mano atsiminimų / J. Gudauskus

1941 m. gegužės mėn. 29 nak- nas prieš rusų invaziją Sniečkus 
čia buvau prikeltas, patalpintas buvo teistas man pačiam pirmi- 
į kalėjimo, sunkvežimį ir iš Kau- ninkaujant ir nubaustas kalėti 
no kalėjimo vežamas man neži
noma kryptimi ir nežinomu rei-j 
kalu. Kada sunkvežimis pasuko 
Saugumo Rūmų link, prisimi
niau, kad prieš keletą savaičių 
nakčia iš mūsų kameros išvežė 
Pračkį ir Petraitį, kurių vieną 
gražino į kamerą po 12, o antrą 
po 18 valandų. Abu buvo taip 
lazdomis "numarginti”, ir atro
dė margesni už genį. Ant rankų, 
prie riešų, buvo, krauju pasruvę 
žiedai nuo geležinių pančių, ku
riais buvo suveržtos rankos. Bet 
taip pat prisiminiau ir tai, ką 
sakydavau kameros draugams: 
— kas įrašyta tavo likimo kny
goj, nuo to nepabėgsi.

Saugumo1 Rūmuose vėl atsidū
riau tame pat kambary, kuriame 
Ihi vau tardytas patį pirmąjį 
kartą, šį kartą jame radau tik 
vieną kap. Bielovą, kuris, pažvel
gęs į mane ką tai sau po nosimi 
sumurmėjo ir iš spintos ištrau
kė storulę bylą. Tą bylą paėmęs 
po pažastimi, galvos mostu da
vė man ženklą eiti su juo kartu. 
Ir mudu atsidūrėme ilgame Sau
gumo Rūmų koridory, kuriame 
mane pristačiusio prižiūrėtojo 
nebebuvo.

Einame su Bielovu greta, kaip 
geri draugai, tik be jokios kal
bos, kol prisiartinome prie vienų 
durų. Bielovas, pabeldęs į duris, 
pirmuoju įleido mane į vidutinio 
didumo kambarį, kuriame už ra
šomojo stalo., kampe, sėdėjo vy
ras, civiliai apsirengęs. Prieš jį 
mano Bielovas pasitempė į sty
gą. Aš supratau, kad tas vyras, 
tai Tardymo Dalies viršininkas, 
kuriam savo laiku buvau skun
dęs Bielovo veiksmus, ir laimė
jęs. Jis Bielovui įsakė mane pa
sodinti už didoko stalo, stovėju
sio kambario vidury, ir supažin
dinti mane su mano byloj su
rinktais tardymo duomenimis.

Bielovas buvo besirengiąs man 
skaityti bylos duomenis, bet kai 
aš jam pasakiau, kad esu pa
kankamai raštingas ir moku by
lose susivokti, jis atsitraukė, 
bylą palikdamas mano dispozici
joj.

Nuo to laiko, kai man buvo pa
teiktas kaltinimas už teisimą ko-

aštuonerius metus.
Kai gavau į savo rankas bylą, 

pirmiausiai žiūrėjau, ar pasitvir-j 
tins Sniečkaus įtarimas. Bet pa
sirodė, kad ne, nes byla pradėta ? 
einant Tarybinės Lietuvos B K. 
C. K. raštu be jokių nurodymų1 
kuom turiu būti kaltintas.

Nors ir dėl teisimo komunis
tų, kaip ir dėl ankstybesnių kal
tinimų, turėjau rimtą atsikirti
mą, kad tat dariau eidamas Lie
tuvos Respublikos vardu ir savo 
kompetencijos ribose, vienok 
tardytojas padarė man užmeti
mą, kad komunistų bylose buvau 
šališkas. Tą aplinkybę, kad ir 

' komunistų bylose nebuvau šališ
kas ir man prokuroro raudonas 
bylos viršelis nebuvo pakanka
mas kaltės įrodymas, galėjau įro
dyti tik tokiais liudytojais, su 
kuriais komunistų bylose man 
teko susidurti, žinoma, patiki
miausi būtų teisėjai, su kuriais 
posėdžiaudavau. Bet ar aš turiu 
moralę teisę juos statyti liudy
tojais? Juk teisme paaiškėjus, 
kad ir jie sykiu-su manimi teis
davo komunistus, tuoj pat gali 
būti pasodinti į kaltinamųjų suo
lą greta manęs. Tarybų Rusijoj 
tokie atsitikimai žinomi. Todėl 
pasiryžau nurodyti savo liudy
tojais žymius komunistus: Augš- 
čiausiojo Teismo teisėją Jokūbą 
Zimoną, buvusį Lietuvos advoka
tą, kuris dažniausiai stodavo ko-[ 
munistų bylose, ir Kauno Apyg. j 
Teismo prokurorą Epšteiną, bu
vusį Apel. Rūmų teismo kandi-: 
datą, nors ir buvo didelė rizika'

Dirva spalio mėn. 9 d. švenčia 
40 metų sukaktį. Sukakčiai at
žymėti iki spalio 9 d. vykdoma 
talka sutelkti 400 naujų skaity
tojų. Tai kiekvieniems Dirvos 
ėjimo metams po 10 naujų skai
tytojų.

Į talką kviečiame visus mūsų 
senuosius talkininkus, bendra
darbius, visus Dirvos skaityto- 
jus ir šiaip Dirvos bičiulius.

i Mums, norintiems prasmin
gai atšvęsti Dirvos 40 metų su
kaktį, utebus taip sunku surasti 
400 asmenų, kurie dar Dirvos 
neskaito. Tik žiūrėkim, mes visi 
turime artimųjų čia JAV, bet jų 
nemažai turime Europoje, Pietų 
Amerikos kraštuose, Australijo
je ir net N. Zelandijoje. Para
ginkime ir patalkininkaukime, 
kad jie Dirvą skaitytų. Negalin
tiems patys ją užsakykime.

Norintieji ateiti Į talką ir sa 
vo kaštais užsakyti Dirvą jos 
dar neskaitaintiems, bet neturin
tiems adreso kam Dirvą siųsti, 
juos parūpina redakcija, čia vi
sad yra adresų, norinčių Dirvą 
skaityti, bet neišgalinčių už ją 
užsimokėti. Ypač tokių adresų 
mes turime iš Vokietijos, kur 
mūsų tautiečiai vargan pakliu
vę. kenčia visokius nedateklius.

Metinė prenumerata į visus 
kraštus sukaktuviniais metais, 
iki spalio 9 d., kaštuoja $5.00. 
Ir dar, kiekvienas naujas skai
tytojas gauna iš redakcijos ne
mokamai, su specialiu sukaktu
viniu įrašu knygą "Lietuva Ti
ronų Pančiuose”. Knyga 312 
psl., kietuose viršeliuose, svarbi 
turėti kiekvienoje šeimoje. Jos 
kaina $2.00. Knygos naujiems 
skaitytojams persiunčiamos Dir
vos kaštais.

mus ir neprašytų liudytojų. Bet 
ir jų parodymai, išskyrus vieną, 
buvo man palankūs.

Daugelis politkalinių, ypač iš 
pirmųjų, prašydavo pagreitinti 
savo bylą, manydami, kad teis
mas juos išteisins, bet tuomi tik 
pagreitino išvežimą į Sibirą. 
Tardytojas ir man sykį užsimi
nė, kodėl aš neprašau pagreitin
ti bylą, bet aš priešingai, sten
giaus užvilkinti iki karo, todėl 
dar balandžio mėnesį padaviau 
Tardymo Dalies viršininkui pra
šymą, kad išklaustų mano byloj 
Al. Žilinską, buvusį Teisingumo 
Ministrą. Byloj neradęs jo paro
dymo, nes jis buvo išvežtas, 
ėmiau teirautis. Tada Tardymo 
Dalies viršininkas įsakė Bielo- 
vui nueiti į jo kabinetą ir nuo 
stalo atnešti mano prašymą. Kai 
Bielovas išėjo, jis man ir pa
statė klausimą:

— Kam jums reikalingi liu
dytojai? Juk jūs viską darėte 
savo tarnybos ribose.

Kai susipažinau su byla, pa
prašiau Tardymo Dalies viršinin
ką, kad mano byla būtų nukreip
ta į teismą, nes jau kada žino
jau, kad gen. Šniukšta, Kariuo
menės Teismo pirmininkas, ku
ris irgi teisdavo komunistus, bu
vo išteisintas.

į

Tada jis paklausė:
— O kodėl nori, kad byla eitų 
teismą?
— Ogi, — sakau, — todėl, kad

manau, jog teismas mane ištei
sins.

Tuomi ir užsibaigė mano by
los rengiamasis tardymas. Tar
dymo Dalies viršininką tada ma
čiau pirmą ir paskutinį kartą. 
Paskutinį' kartą mačiau ir kap. 
Bielovą, kuris darė į mane įspū
dį, kad jis savo gelmėse nėra 
komunistas.

(B, d.)

reikalu jos pa-

1 d. įvyks šio 
Bendruomenės

RAMOVĖ RAGINA
•Lietuvių Sąjungos "RAMO

VĖ” Centro Valdyba ragina vi
sus Sąjungos narius dalyvauti 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimuose. Tuo 
tvarkymas toks:

Š. m. gegužės 
Krašto Lietuvių
Tarybos rinkimai, šie rinkimai 
yra svarbus istorinis momentas 
lietuvių tremtinių gyvenime. 
Bendruomenės reikalingumas ir 
reikšmė mums visiems supvan- 
tartia, neabejotina, tad nei vie
nas susipratęs lietuvis nepriva
lo pasilikti pasyvus Bndruome- 
nės atžvilgiu. Mūsų pavergtoji 
tėvynė — Lietuva mus visus įpa
reigoja suburtomis jėgomis dirb
ti ir kovoti dėl lietuvybės išlai
kymo ir tėvynės išlaisvinimo. 
Tą savo šventą pareigą geriau
siai'galėsime atlikti būdami Ben
druomenės nariais ir aktingai 
dalyvaudami jos užsibrėžtų tiks
lų vykdyme.

nėti Sniečkų, tuometinį Saugu
mo viršininkų, ar tik ne pagal 
jo skundą pradėtas kaltinimas. 
Berods, mūsų oficialusis žinių 
šaltinis yra paskelbęs, kad Snieč
kų rusai atsivežę su savimi, oku
puodami Lietuvą. Bet tai prasi
manymas, nes Sniečkus į Lietu
vą atvyko daug anksčiau, įsigi
jo spaustuvę, slapta spausdino 
ir platino nelegalią literatūrą. 
Dėl to jo byla atsirado Apel. Rū
muose. Keturias ar penkias die-

JAV užjūrio kraštuose įrengia daug strateginiu bazių, kaštuojančių virš 370 milionų dolerių. 
Nuotraukoje aerodromo įrengimo darbai Prancūzų Maroke. Ji bus baigta gegužės mėta, ir kaštuos 

23 milionus dolerių.
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